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 ד"תשע ,חשון' ז, לך לךשבת פרשת  ערב

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il  /6שלוחה  - 7941679 

   :חוגים

תהליך קבלת מלגות : מלגות המועצה לסטודנטים
גם השנה  –לסטודנטים לשנת הלימודים הבאה יצא לדרך 

ניתן יהיה לקבל מלגות של המועצה בתמורה לשעות 
 .באתר של מטה בנימיןופרטים טפסים  .התנדבות בקהילה

 .תיאום התנדבות מול רכזת הקהילה

 תרגילים לטיפוח הבריאות :למבוגריםאי קונג 'צ, י 'טאי צ

: למידה של הרפיה ונשימה תוך כדי תנועה. ואנרגיית החיים

בבוקר  יתקיים  0:11בשעה , 31.31, חשון' ט, ביום ראשון

אירנה ' במועדון נוער עם הגב לנשים שיעור לדוגמא

יש אופציה גם לקבוצת גברים  .תושבת הישוב, אלפרוביץ

 .גברים שמעוניינים מתבקשים לצור אתי קשר. עם מדריך

בשבת פרשת וירא תתקיים השבת : "קו לחיים"שבת 

משפחות שמוכנות ". קו לחיים"אירוח השנתי לחברה מ
לארח חניכים באותה שבת מתבקשים לצור קשר עם שלומי 

 150-1013171: רוט

. או חולים/מפעיל ילדים נכים ו" קו לחיים"ארגון : למי שלא מכיר
הנוער שלנו עושים עבודת קודש . כה/כל ילד מגיע עם מדריך

כל מה שתרצו לתרום , בנוסף. באירוח זה ומאוד משמחים אותם
 ...(בלונים, חטיפים, ופרים'צ! )מאוד מעריכים –לשבת הזאת 

 

  151-4154100  :נייד חנה שוסטר: מרכזת הקליטה 

 chanaschuster@gmail.com:  מייל
 

 הרב שרון שלום-על העלייה מאתיופיה
בואו לשמוע את סיפורו המרתק של הרב שרון שלום שעלה 

כיום הוא משרת כרב של קהילה  . מאתיופיה לפני מספר שנים
ספרים לעזור לעולי אתיופיה אשכנזית בקרית גת וכתב שני 

לקשר בין התרבות היהודית שעולי אתיופיה הביאו איתם עם 
 .ההלכה והתרבות היהודית הישראלית בימינו

כ הרימון ביום שני "בבי ההרצאה תתקיים בעברית קלה
 .פרטים בהמשך . 34.31.31, א חשון"אור לי , בערב

  
 שבת חיבורים

שבת , ששי בערב תשריינו את התאריך לעונג שבת ביום
 ואירוח משפחות עם שפת אם שונה 0.33.31, פרשת ויצא

דוברי עברית מזמינים משפחות דוברי אנגלית או )
 .7.31.31, לסעודת שבת ביום( ההפך

 ברוכים הבאים
שהגיעו מירושלים  לעמרם ודבורה לוי ברוכים הבאים

אפשר  . יחידת דיור של משפחת דוגלן, ב 41היצהר ' לרח
 :תם בקשרלהיות אי

 amram.levy@yahoo.com 1544144117 -עמרם
 dbakaev93@gmail.com  1514011111 -דבורה

 

Rav Sharon Shalom-On Aliyah from Ethiopia 

scinating story of Rav Sharon Come hear the fa
Shalom who immigrated from Ethiopia a number 

Today he serves as the Rabbi of an  of years ago. 
Ashkenazic congregation in Kiryat Gat and has 
written two books connecting the Jewish traditions 

Halacha and  that were practiced in Ethiopia to
modern practice of Jewish and Israeli culture 

Rimon  today.  The lecture will take place at the
Synagogue on Monday evening, October 

Difficult words will be  -easy Hebrewin  14th
translated and questions may be asked in English. 
Shabbat Chiburim 
Save the date for an Oneg Shabbat Friday 
evening, Shabbat Parashat VaYetze, Nov. 8th 
and for hosting families with different mother 
tongue (Hebrew speakers host English speakers 
and vice versa) for lunch on Shabbat day, 
November 9th. 
Welcome 
Welcome to Amram and Devora Levy who have 
arrived from Yerushalayim to Hayitzhar Street 
40b, apartment of the Douglen family.  They can 
be reached at: 

amram.levy@yahoo.com 0544766739 -Amram 
dbakaev93@gmail.com  0536230770 -Devora 

 

 
 

  

 

 :משלחן המזכירות
 :תחרות מקווה נאה בישראל יפה

  
המקווה שלנו השתתף בתחרות המקווה הנאה בישראל 

 .יפה מטעם המועצה לישראל יפה
בטקס חגיגי ומכובד בראשות סגן שר לעניני דתות קבלנו 

 .כוכבי יופי 5-תעודה על זכייה ב
למשפחת חגי קירשנבאום  -ברכותינו לעוסקים במלאכה 

 .שמלווה אותנו ולבלנית אילנית אלגבי

 מזכיר הישוב, מוטי רוזיליו, בברכה

http://www.rammod.net/
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 !שבת שלום

 חיסוני כלבת יבוצעו בחשמונאים 
 ר אפרים קרן"ד, י וטרינר המועצה"ע

 (0131אוקטובר  03)יז חשון , 'ביום ב
 34:11בשעה  ,במזכירות הישוב

 מומלץ להירשם מראש במזכירות

 
יש . קבלה תשלום האגרה/לא ניתן לבצע החיסון בלי אישור

 :גביה 'טל מח)אשראי  למועצה בכרטיס לשלם מראש
 10-7711314  .) 
 

 3119.1.1-מעודכן מ ןורישיוחיסון ת הגובה אגר !!!שימו לב 

 
 ₪  11.11: שבב₪   141.11 (:מעוקרת)לא מסורס ( ה)כלב
 "        "₪       .1167 :שקיבל פטור"  " לא  ( ה)כלב
 "    "    ₪       50.51( :     מעוקרת)מסורס ( ה)כלב

 4.503 :מעוקרת /מסורס) ₪ : 29.00(ה)גובה האגרה לחיסון חתול
₪) 
 

 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

למשה ויעל אזנקוט לרגל אירוסי בתם אסתר * : אירוסין

 ל פשטר-לנתנא

לאלון וחיה בן דוד לרגל נישואי בנם אריאל לתמי *: נישואין

 בן מאיר

לעקיבא ושרה דיוויס לרגל בר המצוה של בנם *: בר מצוה

  אהובה מייזלס, רבה-ל טוב גם לסבתאמז. קובי
 
  
 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
vaad_bryna@012.net.il 

  

  :פרשת לך לך שיעור נשים בשבת
 רב מאיר פרידמן :מרצה
    11:13:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 30:45לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

 ד"בס

 גרעין נאמן חשמונאים בשיתוף עם משאלת לב
 !!חלום צים להגשים(ו)ר 

 
חולה בסרטן וכבר שנה הוא נעדר מבית , 31שאול בן 

 .הספר עקב מחלתו

 ...לא פשוט להיות מנותק מהסביבה, לצערו

 .עקב כך הוא נמצא הרבה בחדר שלו

שאול רוצה לקבל חדר חדש כדי להנעים את זמנו עד 

 .ה יבריא"שבעז

אנחנו כאן כדי להגשים לשאול חלום קטן שיתן לו כח 

 .יך ולהתמודדושמחה להמש

 

  (04.31) ב בחשוון"ש חיי שרה כ"מוצ-ה ב"בעז

 !!!זה קורה

 "רצים להגשים חלום"כולנו  01:11 -ב 

 !!!במרוץ יישובי מטורף
 

 .מקצים נפרדים לגברים ולנשים 0-הריצה תתבצע ב*

 *ההשתתפות כרוכה במחיר סמלי

 

 ,לפרטים נוספים                                           
 1501113000 -עליזה דיוויס

 

 !עמותת ותיקים בקהילה במועצה ובישוב
 

 ותיקי בנימין ובית  לאהוב את ישראל דרך הרגליים

 מהחרמון לאילת בשביל ישראל אל מטיילים

  תכנית מפורטת מופיעה באתר של הישוב -

www.rammod.net 

 

 סיור באיזור הטלמונים עם חיים פוגל: 
₪  41-כ. 0:11-35:11. 01.31, מתוכנן ליום ראשון

 לאדם
ניתן להירשם דרך בריינה או דרך לאה מדעי המקום 

!ל הקודם זוכהכ. מוגבל  
 

 שבת ותיקי הישוב במצדה בוטלה 
מי שמעוניין להירשם באופן עצמאי מוזמן לצור קשר עם 

 10-7714000: בטל" ארץ אהבתי"

 

 

 תנחומים לדני בכר על מות אמו

mailto:vaad_bryna@012.net.il
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